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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan antara Status Sosial Ekonomi 

dengan Minat Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Siswa kelas XII SMKN 31 

Jakarta, maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Minat melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan motif, kecenderungan, 

keinginan dari dalam diri seseorang untuk meneruskan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi.  

2. Status sosial ekonomi adalah keadaan sosial yang mengacu pada taraf yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi yang dituntut oleh masyarakat 

seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan yang 

dimiliki.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

Status Sosial Ekonomi dengan Minat Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi. 

Dengan demikian berarti semakin tinggi status sosial ekonomi maka semakin 

tinggi minatnya melanjutkan pendidikan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui 

bahwa status sosial ekonomi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi siswa kelas XII SMKN 31 Jakarta. 
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Hal ini berarti bahwa status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya minat siswa melanjutkan ke perguruan 

tinggi.  

Walaupun bukan hanya status sosial ekonomi saja yang dapat mempengaruhi 

minat melanjutkan ke perguruan tinggi pada siswa SMKN 31 Jakarta karena 

masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Namun penelitian ini telah 

dapat membuktikan secara empiris status sosial ekonomi merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka Peneliti menyampaikan 

saran – saran kepada SMKN 31 Jakarta, yaitu : 

1. Bagi orang tua yang berstatus sosial ekonomi tinggi maupun rendah harus 

terus memperhatikan pendidikan anak dan memberi wawasan akan pentingnya 

pencapaian pendidikan yang tinggi terutama di era globalisasi sekarang ini 

serta tidak mengecilkan minat putra-putrinya dalam mencapai pendidikan 

tinggi. 

2. Dan juga Sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana yang 

membangkitkan minat siswa untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan cara terus memotivasi dan 

mensosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi bagi masa depan siswa 

tersebut. Sekolah harus menciptakan suasana yang dapat membuat siswa 
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menjadi senang untuk belajar dan terbuka pikiran serta wawasan mereka 

tentang masa depan yang lebih baik untuk mereka. 

3. Untuk meningkatkan rasa suka atau senang siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi, sekolah perlu mensosialisasikan segala 

bentuk informasi mengenai perguruan tinggi, dan atau bahkan bisa 

mengadakan kegiatan seperti study tour ke universitas-univeersitas ternama 

agar siswa mengetahui suasana perguruan tinggi dan timbul rasa senang untuk 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. 


